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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u via een mooi rustig stuk langs de Maas
naar Wanssum waar u een rondje om de leuke jachthaven loopt. Hier kunt u pauzeren bij Brood- en
banketbakkerij Verdeuzeldonk. U loopt door een mooie bomenlaan en dan struint u geruime tijd door
weilanden langs de Groote Molenbeek, een schitterend stuk natuur. U komt bij de kerk van Meerlo en dan
loopt u door het mooie bos Hooge Heide terug naar het restaurant met schitterend Maasterras, waar u nog
kunt nagenieten van deze mooie wandeling. Onderweg staan enkele zitbanken. Doe deze wandeling bij
voorkeur op een zonnige dag met weinig wind, dan is het puur genieten.

Startadres: Restaurant Tante Jet, Veerweg 7, Blitterswijck.
U kunt tegenover het café parkeren op de parkeerplaats. (U kunt ook starten in Wanssum en pauzeren op het
mooie terras van Tante Jet).

Op dit moment (01 april 2020) is het Restaurant Tante Jet moeilijk te bereiken. Start daarom vanaf het
Kerkplein tegenover de Kerk.
Tevens zijn op de route bepaalde wegen afgesloten. Hiervoor is een omleiding beschreven.
Zodra alle werkzaamheden voorbij zijn, zal de omschrijving van deze wandeling weer worden aangepast.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,52 km

3.10 uur

37 m

37 m

823. BLITTERSWIJCK 13,5 km
1. Met uw gezicht naar het restaurant gaat u R.
Aan de T-splitsing gaat u R (fietsroute
59/Veerweg). Na enige tijd passeert u rechts het
kloosterpoortje, dat herinnert aan het klooster
Blitterswijck.
(Het kloosterpoortje is gebouwd rond 1903 toen de
Franse slotzusters (Trappestinnen) van Laval in het
klooster onderdak vonden. Het poortje was onderdeel
van de kloostermuur. Een gedeelte van deze muur is
in 1929 weggespoeld tijdens de hoge waterstand van
de Maas).
30 meter verder gaat u R (2) over het pad langs de
beek. U passeert de restanten van kasteelruïne
Blitterswijck en volg RD de veldweg langs de
schietbaan van de schutterij St. Antonius Abt
Gilde, voor het eerst genoemd in 1628.
(De oudste vermelding van het kasteel dateert uit
1374. In de 17e, 18e en 19e eeuw werd het grondig
verbouwd. Van 1903 tot 1944 had het kasteel
meestal de functie van klooster. In november 1944 is
het kasteel door de terugtrekkende Duitsers
verwoest. Zie infobord).
Start vanaf het Kerkplein.
Met uw gezicht naar de Kerk gaat u bij de
infoborden links wandelknooppunt 1 L (2) de
straat in genaamd Plein. Negeer Nieuwstraat links
en loop RD de Maasweg in langs de
kloostermuur. Bij wkp 2 loopt u RD (32) en volg
de route nu bij ***
Aan de T-splitsing gaat u R (Maasweg) over de
asfaltweg. ***Negeer twee doodlopende zijwegen
rechts en volg geruime tijd RD de rustige weg
met rechts van u de Maas. Na bijna 900 m gaat u
aan de 3-sprong bij zitbank R (fr. 61/ pijl) over de
veldweg Volg nu geruime tijd deze veldweg langs
de Maas. Na 1,4 km loopt u onder de brug door
van de doorgaande weg Wanssum - Well. Aan de

3-sprong gaat u RD (fr. 61) over de smalle
asfaltweg. Boven bij brasserie Maashoeve houdt
u links aan en loopt u verder RD over de
asfaltweg. Na bijna 400 m bij wegverhoging
neemt u het eerste bospad L (57). Negeer zijpad
pad rechts (Zuringpad). Aan T-splitsing voor
huisnr. 3 gaat u R (Jeneverbespad). Negeer
zijweg rechts. Aan T-splitsing voor asfaltweg gaat
u L. Aan de kruising bij loods gaat u RD. De weg
buigt naar links en ga R richting weg met
hekwerk. Loop bij hekwerk naar L richting brug.
Bij einde hekwerk steekt u de doorgaande nieuwe
weg over en ga dan aan de T-splitsing R over de
asfaltweg (Brugstraat). Negeer alle zijwegen en
loop geruime tijd door tot aan de grote rotonde in
Wanssum.
2. Steek hier R de doorgaande weg over en loop
RD door de Stayerhofweg. Neem de eerste weg L
(Piet van Elsstraat). Aan de T-splitsing gaat u L.
Aan het begin van de parkeerplaats bij Jumbo
gaat u R de nieuw aangelegde kade op. Blijf deze
volgen tot aan de verkeersweg bij de nieuwe
brug. Bij brug gaat u R de brug over. (Als dit
nieuwe pad nog niet open is (april 2020) loopt u RD
voorbij de Jumbo tot aan T-splitsing bij de nieuwe
brug gaat u R de brug over). Neem de eerste weg R
(Geijsterseweg). Neem de eerste weg L
(Wienenstraat) richting de kerk. Aan de Tsplitsing bij de H. Michaëlkerk gaat u L
(Pastoorstraat) met rechts de kerk.
(De vorige kerk, waarvan de oudste delen uit de 15 e
eeuw stamden, werd op 22 okt. 1944 door
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen. Herbouw
was niet meer mogelijk. In 1950/1951 werd de
huidige kerk gebouwd. Door gebrek aan middelen
kwam de toren er pas in 1956).
Negeer zijweg links en rechts en bij huisnr. 17/19
gaat u L verder door de Pastoorstraat.

Aan het eind komt u bij bakkerij Verdeuzeldonk,
een leuke pauzeplek. Steek de doorgaande weg
(Venrayseweg) over en ga L. Zodra u rechts de
parkeerplaats ziet van het sportcomplex De
Meulenbeek loopt u verder over de parkeerplaats.
3. Aan het eind van de parkeerplaats gaat u R (13)
door de mooie bomenlaan met rechts het
sportcomplex. Aan de 3-sprong voorbij de
tenniscomplex De Gagel gaat u RD (36). Negeer
bospaden rechts. Aan de 3-sprong gaat u L
(12/wit) over de veldweg, die vlak daarna naar
rechts buigt met links de Groote Molenbeek. (U
passeert een zitbank, een mooi plekje na 8 km. De
35 km lange beek begint in Grashoek en stroomt via
de haven Wanssum in de Maas). De weg buigt dan
weer naar rechts. Aan de T-splitsing gaat u L
(11). Meteen daarna gaat u wkp 84 L (92) over de
veldweg. Volg het pad langs de hoge afrastering
(rood/wit) en dan buigt het pad rechts langs de
beek. Ga door het klaphek en loop RD door de
weilanden langs de beek. Bij infobord steekt u
een zijbeekje (Boddebroeker Loop) van de Groote
Molenbeek over en u loopt nu tussen 2 beken
door. Aan het eind bij ijzeren hek gaat u R langs
de afrastering. Op de hoek voor de zijbeek buigt
het pad naar links en blijf de afrastering volgen.
Ga aan het eind door het klaphek en ga dan L
(pijl/wit-rood/Holstraat) over de asfaltweg.
4. Aan de voorrangsweg (Moleneind) gaat u bij
wkp 92 R (49) over het fietspad. U passeert het
plaatsnaambord Meerlo en steek dan na 30 m L
de doorgaande weg over en ga dan R over het
fietspad. Na 30 m gaat u L de doodlopende
veldweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u wkp 49
RD (50) over het graspad. Steek via brug de
Groote Molenbeek over en ga meteen R (pijl) over
het graspad met rechts de beek richting kerk van
Meerlo. (Na 200 m heeft u rechts prachtig uitzicht op
een hoeve. Een eind verder heeft u mooi uitzicht op
de Johannes de Doper kerk (1934-1935) in Meerlo).
Bij brug gaat u bij wkp 50 L (66) over de
asfaltweg. (Als u wilt pauzeren, kunt u hier naar
Bakkerij Maison Lambi lopen met terras. Ga hier dan
R over de asfaltweg. Na 100 m gaat u aan de T-

splitsing L en na 50 m komt u bij de bakkerij. Zondag
en maandag gesloten). Waar na 300 m de
asfaltweg naar links buigt, gaat u R (pijl) over de
bosweg langs de hoge mast. Volg geruime tijd
deze weg. Na 600 m aan de 3-sprong bij wkp 66
gaat u RD (19) over de bosweg.
Deze bosweg is tijdelijk (april 2020) afgesloten
met een hekwerk met bord “pas op Drijfzand”
Negeer dit hek en loop er omheen RD. U passeert
links een hekwerk met zwart doek en gele paaltje.
Blijf de weg volgen en ga 2e bordje “Hooge
Heide” L het bospaadje omhoog. Aan ongelijke
kruising gaat u R over het brede bospad. Negeer
alle zijwegen en blijf alsmaar RD lopen. Bijk het
verlaten van het bos wordt het pad een asfaltweg
en loop RD richting boerderij. Aan de T-splitsing
gaat u L en volg de route verder bij ***
5. Let op! U passeert een zitbank en ga dan 80 m
verder bij bordje “Hooge Heide” L het bospaadje
omhoog. Aan de 4-sprong gaat u R over de
bosweg. Neem nu het eerste bospad R. Negeer
zijpad scherp rechts. Aan de kruising bij bordje
“Hooge Heide” gaat u L. Aan de ruime 4-sprong
bij zitbank gaat u RD over de bosweg. (Dus de
tweede weg van rechts). Negeer zijpad rechts. Aan
de asfaltweg gaat u L met rechts enkele
vakantiewoningen
van
vakantiepark
Het
Roekenbosch. Na 300 m, ***meteen voorbij het
laatste vakantiehuis en bij knooppuntpaal, gaat u
R over de veldweg. Aan de asfaltweg gaat u bij
wkp 8 L (7). Aan de 4-sprong loopt RD (pijl) het
dorp in. Steek de voorrangsweg over en loop RD
(Kerkstraat). **Neem de eerste weg R (Veerweg).
U passeert nog een deel van de oude
kloostermuur. Neem de eerste weg L terug naar
het restaurant, de sponsor van de wandeling,
waar u binnen of op het prachtig Maasterras, nog
iets kunt eten of drinken.
**Als u bij de kerk gestart bent loopt u hier RD
richting kerk.
Het veerhuisje werd in de 19e eeuw gebouwd door
Rijkswaterstaat. Het dankt zijn huidige naam “Jet aan
de Maas” aan de dochter van de voorlaatste
veerman, die tot 1993 het huiskamercafeetje runde.
Jet stonde in de weide omgeving bekend om haar
gastvrijheid.
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